Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

odbor ekonomický a správní
Kostnická 865, Svítkov 530 06 Pardubice

Došlo dne: ………………………

Evidenční číslo:

……………………

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(stavba sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, bez osoby s trvalým bydlištěm)
Příjmení a jméno: ……………………………………………….…………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště:
Místní část: …………………………………….

PSČ: ………………………………………….

Ulice: …………………………………………..

Číslo popisné: ………………………………..

Stavba sloužící k individuální rekreaci, nebo rodinný dům bez osoby s trvalým bydlištěm
Datum od kdy stavba slouží k individuální rekreaci, nebo od kdy vlastníte rodinný dům bez osoby s trvalým
bydlištěm
(datum
nabytí
právní
moci
zápisu
v katastru
nemovitostí):……………………………………………………………………………………………….
Místní část: …………….……………………....

PSČ: ………………………………………….

Ulice: …………………………………………..

Číslo popisné: ……………………………......

Upozornění:
Do patnácti dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku
(změna bydliště v rámci obvodu) písemně.
Do patnácti dnů je poplatník povinen písemně hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik
poplatkové povinnosti (změna vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci…..).
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
komunálního odpadu (dále jen „místní poplatek“) upravuje obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním
poplatku. Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé, a jsem si vědom/a
následků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
V Pardubicích dne ……………………………

Podpis poplatníka: ………………………….

Vyplněním údajů dávám správci místních poplatků, kterým je Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod
Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ:00274046 (dále jen “správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních
údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru
na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací
prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly
poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.pardubice.eu/urad/mestskeobvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/.
Podpis……………………………….

